Aanvullende bepalingen Krekon B.V.
Ad artikel 1 – Begripsbepalingen
In aanvulling op artikel 1 van DNR 2011:
Verstaan wordt onder:
Krekon: de adviseur, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Krekon B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17161146.
DNR 2011: De Nieuwe Regeling 2011.
Ad artikel 2 – De opdracht
4.
Het bepaalde in DNR 2011 en deze aanvullende bepalingen van Krekon zijn
eveneens van toepassing op de opdracht tussen partijen, tenzij partijen
anders overeenkomen.
5.
De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de aanvullende bepalingen van Krekon,
DNR 2011 en de (schriftelijke) opdracht tussen partijen, geldt het
navolgende:
a.
De (schriftelijke) opdracht gaat boven de aanvullende
bepalingen van Krekon.
b.
De aanvullende bepalingen van Krekon gaan boven de DNR
2011.
c.
Indien enige bepaling uit deze aanvullende bepalingen of uit
de opdracht geheel of ten dele wordt vernietigd en/of nietig
wordt verklaard en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dit ten
gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak
dan wel anderszins, dan zal dat geen enkel gevolg hebben
voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht. Indien
één van de aanvullende bepalingen of bepalingen in de
opdracht in voorkomend geval vernietigd of nietig wordt
verklaard dan wel niet afdwingbaar blijkt te zijn zoals in
hiervoor vermeld, geldt de geldende bepaling in de DNR 2011.
Ad artikel 5 – Werkzaamheden door anderen
2.
In aanvulling op artikel 5 van DNR 2011 heeft Krekon het recht bepaalde
werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke
toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door Krekon
aan te wijzen derde, indien zulks naar het oordeel van Krekon wenselijk of
noodzakelijk is.
Ad artikel 7 – De adviseur als gemachtigde van de opdrachtgever
Ter aanvulling op artikel 7 van DNR 2011
3.
Indien opdrachtgever aan een derde de opdracht geeft om namens
opdrachtgever te handelen gedurende de uitvoering van de overeenkomst,
dan heeft opdrachtgever de volledige volmacht aan de derde verstrekt ter
zake de te nemen beslissingen namens opdrachtgever gedurende de
uitvoering van de overeenkomst.
Ad artikel 9 - Aanpassing van de opdracht
4.
Ter aanvulling op artikel 9 van DNR 2011 geldt (een) wijziging(en) van de
opdracht alleen ingeval deze schriftelijk is/zijn bevestigd door Krekon.
5.
Wijzigingen in de opdracht (door opdrachtgever) die door Krekon niet
konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Krekon aan
opdrachtgever worden doorbelast conform het in de opdracht afgesproken
tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het
verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever,
Krekon de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Krekon is
gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening
te brengen bij opdrachtgever.
Ad artikel 12 – Algemene verplichtingen van opdrachtgever
Ter aanvulling op artikel 12 van DNR 2011:
10.
Krekon zal de opdracht uitvoeren in fasen, zoals nader uiteengezet in de
(schriftelijke) opdracht. Per fase zal Krekon aan opdrachtgever factureren.
Krekon heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden ter zake de
volgende fase op te schorten totdat opdrachtgever zijn/haar
(betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan,
dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
11.
Indien Krekon overgaat tot opschorting zoals vermeld in lid 10 van deze
bepaling, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan
wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan jegens opdrachtgever.
Opdrachtgever is daarentegen wel verplicht de hierdoor ontstane directe
en indirecte schade en kosten door Krekon te vergoeden.
12.
Opdrachtgever vrijwaart Krekon voor eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
13.
Indien Krekon door derden wordt aangesproken, dan is opdrachtgever
gehouden Krekon zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden.
Mocht opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van
adequate maatregelen, dan is Krekon zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Krekon
komen alsdan integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
Ad artikel 13 – Aansprakelijkheid van de adviseur voor toerekenbare tekortkomingen
Ter aanvulling op artikel 13 van DNR 2011:
3.
Krekon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Krekon is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.
De aansprakelijkheid van Krekon is beperkt tot hetgeen uit de wet
voortvloeit.

Ad artikel 15 – Omvang van de schadevergoeding
1.
In afwijking van artikel 15 lid 1 van DNR 2011 geldt ingeval Krekon
aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Krekon
beperkt tot het factuurbedrag per fase dat voor de geleverde diensten
en/of verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, althans tot dat
gedeelte van het factuurbedrag per fase waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Krekon is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval
uitkeert. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Krekon of haar
leidinggevende ondergeschikten.
Ad artikel 46 – Rechten van de adviseur op het advies
3.
In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 46 lid 3 van DNR 2011 heeft
Krekon het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar
ontwerp verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en
deze te verveelvoudigen en openbaar te maken zonder voorafgaande
toestemming van opdrachtgever. Opdrachtgever stemt expliciet in met de
verveelvoudiging en openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen van
het object door Krekon zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever
bestaat op enige vergoeding.
Ad artikel 54 – Vaststelling vast bedrag
Ter aanvulling op artikel 54 van DNR 2011
3.
Indien Krekon met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is
Krekon gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat opdrachtgever
in dat geval gerechtigd is om de opdracht om die reden te ontbinden, indien
de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de
prijs van grondstoffen, lonen, computerprogrammatuur etc. of op andere
gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
4.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de
opdracht meer bedraagt dan 10%, heeft opdrachtgever het recht om de
opdracht te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de
aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Krekon alsnog bereid is om de
opdracht op basis van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen uit te
voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Krekon
rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de
levering langer dan drie maanden na de opdracht zal plaatsvinden.
5.
Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft opdrachtgever geen recht
op vergoeding van enige schade. Ingeval opdrachtgever de opdracht
annuleert, is Krekon gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij
opdrachtgever in rekening te brengen.
Ad artikel 56 - Betaling van advieskosten
4.
In afwijking van artikel 56 lid 4 van DNR 2011 dient betaling te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij
uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5.
In afwijking van artikel 56 lid 5 DNR 2011 dienen reclames betreffende de
factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. Na
die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt
het recht op reclames voor opdrachtgever.
In aanvulling op artikel 56 van DNR 2011:
10.
Beantwoording van vragen, door gemeente of gemeentelijke instanties, of
door gemeente ingehuurde derde partijen, welke geen wijzigingen in het
geleverde ontwerp tot gevolg hebben mogen door Krekon tegen
geoffreerde uurtarieven worden gedeclareerd aan de klant.
11.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van
rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente vermeerderd
met 3% verschuldigd. Tevens is opdrachtgever alsdan gehouden tot
vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en
executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde
bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de
hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet
anders bepaalt.
12.
Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op
te schorten, indien opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
13.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door
hem/haar aan Krekon verschuldigde.
Ad artikel 58 – Geschillen
1.
In afwijking van lid 1 van dit artikel heeft opdrachtgever, die niet handelt in
uitoefening van beroep of bedrijf, de keuze om het geschil te laten
beslechten door de civiele rechter, maar enkel ingeval opdrachtgever
binnen één maand hierop een beroep doet vanaf het moment dat Krekon
zich schriftelijk op het arbitragebeding beroept. Laat opdrachtgever
voormelde termijn ongebruikt verstrijken, dan komt hem/haar geen beroep
meer toe op de rechtsgang bij de civiele rechter.
3.
In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 58 lid 3 van DNR zal elk geschil
tussen Krekon en opdrachtgever, met uitsluiting van de civiele rechter
worden beslecht door de stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw
overeenkomstig haar arbitragereglement.

KREKON BV | Julianalaan 1a | 5591 GA Heeze
T +31 (0)40 224 02 22 | E info@krekon.nl | I www.krekon.nl
IBAN NL16 RABO 0183 6132 01 | BTW nr. NL.811.03.1913.B01 | KvK 17161146

